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SCHOPNOST ČÍST POCITY

CVIČENÍ

Abychom byli spokojeni, je důležité umět se vyznat ve svých pocitech. Odkud pocházejí naše 
pocity? Jsou napojeny na naše potřeby a informují nás o nich. Můžeme si je představit jako  
nápomocné signály, které nám říkají POZOR! Můžeme si to představit na jednoduchém příkladu  
z každodenního života. Jak byste se dozvěděli, že vaše tělo potřebuje jídlo (= potřeba), kdybyste 
nepociťovali hlad (= pocit)? Když jsou naše potřeby naplňovány, tak se cítíme klidně a spokojeně. 
Pokud ale naše potřeby nejsou naplňovány, pociťujeme smutek, frustraci, rozhořčení nebo třeba 
strach. Tento pocit nepohody/nedostatku vyšle do našeho mozku signál, který je vyhodnocen a 
buď dojde k uspokojení potřeby, nebo ne.

V mnoha případech lidé často říkají já cítím, ale co opravdu chtějí říct je já si myslím/můj  
názor je. Záměny pocitů a názorů často vedou ke zmatkům, nedorozuměním a konfliktům. 
Když mluvíme o pocitech, jsou to typicky krátké výroky typu: „Jsem smutný, bojím se, mám  
radost,“ a jsou navázány na konkrétní projevy těchto pocitů (brečím, směju se, atd.). Proto věta:  
„Mám pocit, že mě nemá rád,“ nevypovídá o pocitech dané osoby, ale o jeho názoru (někdo 
se k němu chová tak, že si na základě toho MYSLÍ, že ho nemá rád). Můžeme ale mít pocit 
osamělosti nebo stesk. Názory jsou často spojené s kritikou, obviňováním nebo hodnocením 
ostatních, zatímco když se snažíme vyjádřit, co cítíme, jde v tu chvíli pouze o nás a naše pocity.  
Proto je důležité procvičovat se v poznávání svých pocitů a rozlišování od svých názorů a také  
o svých pocitech mluvit, aby nás ostatní lépe chápali a dokázali se do naší situace vcítit.

Cíl: studující umí rozeznat pocity od názorů
Čas: 20 minut
Příprava: Na papír vytiskněte následující výroky, ale bez odpovědi v závorce. Vytiskněte jednu 
kopii s odpověďmi pro sebe. Papíry rozstříhejte na jednotlivé výroky, ty pak dejte do klobouku/
čepice. 

• Mám pocit, že jsem netrpělivá*ý. (P)

• To mě zajímá! (P)

• Mám pocit, že mě jen provokuješ. (N)

• Mám pocit, že jsi na mě zlý. (N)

• Cítím se velmi odpočatě. (F)

• To mě fakt štve! (P)

• Mám pocit, že jsi úplně blbá. (N)



• Mám pocit, že jsem k ničemu. (N)

• To mě nechává v klidu. (P)

• Jsi otravný. (N)

• Soustředím se. (P)

• Měl by ses víc soustředit. (N)

• Jsem smutný*á. (P)

• Něco by se mělo změnit, nebo tady končím. (N)

• Mám pocit, že by ses měl víc snažit mi porozumět. (N)

• Jsi panovačný. (N)

• Jsem překvapen*á/ohromen*á. (P)

• Mám pocit, že je tu strašný hluk. (N)

• Mám pocit, že na to jdeš moc rychle. (N)

Seznam pomůcek: klobouk, vytištěné a rozstříhané výroky.

Když mluvíme o tom, jak se cítíme, často nám chybí správná slova. Většinou rozlišujeme jen, zda 
se cítíme dobře nebo špatně, a zapomínáme na to, jak velké množství pocitů můžeme zažívat. 
Pochopit, jaké pocity prožíváme, nám pomůže porozumět tomu, proč co cítíme a co potřebujeme, 
abychom se cítili lépe.
Vzpomeňte si na svou konfliktní situaci, kterou jste zaznamenali na začátku hodiny.  
Nebo si vzpomeňte na další příjemné a nepříjemné situace, které se vám v poslední době staly, 
zkuste se zamyslet, jak jste se cítili. Pojďme se společně na tyto pocity podívat: vyzveme studující, 
aby nám pocity diktovali, zapisujeme je na tabuli/flipchart.

Během dne se v nás vystřídá celá paleta pocitů. Abychom svoje pocity mohli rozklíčovat  
a aby nám pomohli lépe zajišťovat naše potřeby, potřebujeme umět odlišit pocity od domněnek  
a myšlenek. Pocitům můžeme plně důvěřovat, zatímco myšlenky jsou často jenom teorie  
a ne vždy se na ně můžeme spolehnout.Názory jsou ideje, soudy nebo interpretace, často  
je vyjadřujeme způsobem jako: „Já si myslím, že to je nefér,“ nebo „Já si myslím, že to odflákla“. 
Může se nám ale stát, že se spleteme a mluvíme o nich jako o svých pocitech (které vychází  
z našich potřeb). Nejsou to však pocity, je to interpretace, která může být pravdivá, ale nemusí. 
Mám pocit, že je to nefér nebo mám pocit, že to odflákla. Jak ale tedy rozpoznat, zda je to pocit, 
nebo názor? Pocity jsou signály z našeho těla, které nám sdělují, co se s námi děje – tedy týkají 
 se především našeho vlastního stavu. Jsem smutná, veselá, hladová. Mluvíme-li o pocitech,  
mluvíme vždy o sobě.  Kdežto názory jsou naše myšlenky o tom, co já nebo někdo jiný dělá  
– například, myslím si, že mě neposloucháš, nemáš rád atd.



Vyzkoušíme si to na následujícím cvičení. V klobouku jsou na papírcích napsány jednotlivé  
výroky a vaším úkolem bude si jeden vytáhnout a určit, zda se jedná o pocit, nebo názor?  
Klobouk koluje a studující jeden po druhým z něj vytahují výroky. Každý svůj výrok vždy přečte na-
hlas a následně určí sám (nebo za pomocí třídy a lektorujících) zda se jedná o pocit nebo o názor. 

REFLEXE:
• Jaké pro vás bylo cvičení? 
• Bylo těžké rozpoznat pocity od názorů? 
• Napadají vás situace, kdy to zaměňujete? K čemu to pak vede?
• V čem může být nápomocné umět odlišovat pocity od názorů?
• Napadá vás, jak můžeme dál pracovat s názory? Můžeme je vnímat jako vodít-

ko, abychom zjistili, jaký pocit se za nimi skrývá. Např. Mám pocit, že mě ignoruješ.  
(N) - ptáme se: Jak se cítíš, když si myslíš, že jsi ignorován? (odpovědi mohou být: zklamaný,  
zraněný, překvapený). Vyzkoušíme si to u několika z těch výroků, které jsme určili jako názory.

• Vaše pocity jsou signály, které vám říkají něco o vašich potřebách. Vaše pocity jsou vaše  
a jiní lidé na ně nemají právo - pokud jim ho nedáte. Druhým dáváte moc nad svými pocity, 
když říkáte: „Děláš mi radost. Strašně mě vytáčí.“ Tyto výroky říkají, že jiní mají schopnost 
vás udělat šťastnými nebo naštvanými. To činí druhé odpovědné za to, jak se cítíte. Když  
se vám podaří vyjadřovat své pocity a současně je vztahovat ke svým potřebám, berete 
zpět odpovědnost za své pocity na sebe. Např. “Dělá mi radost, když se mě ráno zeptáš,  
jak mi je, protože vím, že to děláš proto, že jsme kamarádi (a je tím naplněna moje potřeba 
po přátelství a laskavosti).”


